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• Kun pikkukylässä Tennessees-
sä asuva Robinsonin pariskunta 
huomasi voittaneensa osan Po-
werball-loton maailmanennätys-
potista, he kiiruhtivat saman tien 
julkisuuteen. 

John ja Lisa Robinson eivät 
malttaneet edes käydä lunasta-
massa voittoaan ennen kuin he 
jo matkustivat New Yorkiin esiin-
tymään aamutelevisiossa. John 
Robinson kantoi lähes 3 500 kilo-
metrin edestakaisen matkan ajan 
voittokuponkia taskussaan. 

Mikäli kuponki olisi kadonnut 
tai varastettu, Robinsonit eivät 
olisi koskaan saaneet voittoaan. 

Kaikki sujui kuitenkin hyvin. Pi-
an pariskunta jo piteli voittoshek-
kiä lehdistötilaisuudessa yhdessä 
tyttärensä Tiffanyn ja koiransa 
Abbyn kanssa. 

Toissa viikolla arvottu, yli 1,5 
miljardin dollarin (1,45 miljardia 
euroa) maailmanennätyspotti sai 
amerikkalaiset ostamaan yli 600 
miljoonaa lottokuponkia.

EnnEn ArvOnTAA ei kahvipöy-
täkeskusteluissa tai tiedotusväli-

neissä juuri muusta puhuttukaan 
kuin lottovoittohaaveista. Arvon-
nan jälkeen alkoi villi arvuuttelu 
siitä, keiden onnekkaiden kohdal-
le voitto oli osunut. 

Tieto voittajien määrästä ja 
voittokuponkien ostopaikoista le-
visi julkisuuteen nopeasti. Potin 
jakaisi kolme voittajaa Kaliforni-
asta, Tennesseestä ja Floridasta. 

Kalifornian Chino Hillsissä 
kansa villiintyi riemusta jo pel-
kästään siksi, että voitto oli osu-
nut heidän kotiseuduilleen. Ku-
pongin myynyt kioski ja sen piha 
täyttyivät juhlivista ihmisistä, jot-
ka huusivat kuorossa paikkakun-
tansa nimeä. 

KiOsKissA arvontailtana vuorossa 
olleesta M. Faroquista tuli kuu-
luisa, vaikka kukaan ei tiedä, onko 
juuri hän myynyt voittokupongin. 
Faroqui tuntui viihtyvän valokei-
lassa ja poseerasi väsymättä yh-
teiskuvissa asiakkaiden kanssa. 

– Olen hyvin ylpeä siitä, että ku-
ponki myytiin täällä. Olen hyvin 
onnellinen. Tämä on hyvin jännit-

tävää, Faroqui sanoi Sun-lehdelle. 
Internetissä kiersi lukuisia val-

heellisia uutisia keksityistä voit-
tajista. Huijaussivustot väittivät 
voittajaksi milloin monimiljonää-
riä, milloin Irakissa kuolleen soti-
laan leskeä, joka olisi neljän lap-
sen yksinhuoltaja. 

UsEiMMissA Yhdysvaltojen osa-
valtioissa lottovoittajalla ei ole 
mahdollisuutta kieltäytyä julki-
suudesta kuten Suomessa. Ainoa 
mahdollisuus pitää nimensä pois-
sa lehdistä on perustaa erillinen 
säätiö rahojen vastaanottamista 
varten, mutta sitä ei moni osaa 
tai ymmärrä tehdä. 

Tennesseen voittajapariskun-
ta kertoi rynnänneensä lakimie-
hensä neuvosta aamutelevisioon 
siksi, ettei julkisuutta kuitenkaan 
voisi välttää. Robinsonit korosti-
vat haastatteluissa, että menisivät 
maanantaiaamuna töihin kuten 
aina ennenkin, asuisivat vastedes-
kin nykyisessä kotitalossaan ei-
vätkä tekisi isoja heräteostoksia. 
Tärkeintä olisi maksaa pois asun-
tolaina ja Tiffany-tyttären opin-
tolainat ja sijoittaa lasten tulevai-
suutta silmälläpitäen. 

– Isot talot ovat mukavia, mutta 
niissä on paljon siivottavaa, John 
Robinson totesi. 

Parikymppinen Tiffany Robin-
son toivoo kuitenkin vanhemmil-
taan yhtä erityistä lahjaa. 

– Ensimmäinen ajatukseni oli, 
että olen aina halunnut hevosen. 
Nyt saan hevosen. Isä aina sanoi, 
että saan sen sitten, kun hän voit-
taa lotossa.

Yli 1,5 miljardin maail-
manennätyspotti sai 
kansan sekaisin. Voitto-
kupongin myynyt kioski 
ja sen piha täyttyivät 
juhlivista ihmisistä.

Osuuden ennätyspotista voittaneet Lisa Robinson (toinen vas.) ja John Robinson (oik.) tulivat julkisuuteen heti arvonnan jälkeen. Heidän tyttä-
rensä Tiffany Robinson (vas.) toivoo hevosta.

Yhdysvalloissa lottovoitto  
ei pysy vakan alla

Internetissä kiersi lukui-
sia valheellisia uutisia 
keksityistä voittajista. 

Voittajapariskunta kertoi 
rynnänneensä lakimie-
hensä neuvosta aamute-
levisioon siksi, ettei jul-
kisuutta kuitenkaan voisi 
välttää.

Fakta

Käteen jää 
187 miljoonaa

  • Ennätysjättipotin virallinen 
arvo oli 1 586 400 000 dollaria 
eli reilut 1,45 miljardia euroa. 

  • Yhdysvalloissa lottovoittoa 
ei saa puhtaana käteen. Potista 
joutuu maksamaan valtiolle 
veroja lähes 40 prosenttia. 
Lisäksi saattaa tulla osavaltio-
kohtaisia veroja. 

  • Voittaja saa rahansa joko 
kerralla tai vuosittaisina pie-
nempinä summina 30 vuoden 
aikana. Voitto on kerralla mak-
settuna pienempi kuin erikseen 
maksettavat erät yhteensä. 

  • Useimmat amerikkalaiset 
lottovoittajat valitsevat kerta-
summan – vastoin asiantunti-
joiden suosituksia. 

  • Kertasumman valinneille 
Robinsoneille jäi verojen jäl-
keen voitostaan käteen 187,2 
miljoonaa dollaria eli reilut 172 
miljoonaa euroa.

”Ensimmäinen ajatuk-
seni oli, että olen aina 
halunnut hevosen.  
Nyt saan hevosen. Isä 
aina sanoi, että saan 
sen sitten, kun hän 
voittaa lotossa.”
TIffANY RobINsoN
lottovoittajien tytär

TENNESSEE LOTTERY/EPA

• HELsinKi. Perussuomalais-
ten puheenjohtaja, ulkomi-
nisteri Timo Soini on muka-
na Yhdysvaltain presidentin 
Barack Obaman rukousaami-
aisella ensi viikolla.

Rukousaamiainen on osa 
Soinin Yhdysvaltojen–mat-
kaa. Hän vierailee 1.–4.2. Wa-
shington D.C:ssä. 

Vielä ei ole tiedossa, onko 
Soinilla mahdollisuus henkilö-
kohtaiseen tapaamiseen Oba-
man kanssa.

– Se riippuu siitä kenen pöy-
dässä hän vierailee  ja ketä kät-
telee, Soini sanoo.

Soinin lisäksi kansanedus-
tajat Antero Laukkanen (kd.) 
ja Peter Östman (kd.) osallis-
tuvat tämänvuotiseen rukous-
aamiaiseen. Soini oli mukana 
Obaman rukousaamiaisella 
myös kaksi vuotta sitten. 

Tapahtumaan osallistuu tu-
hansia ihmisiä. Se muodostuu 
varsinaisen rukousaamiaisen 
lisäksi lukuisista lounaiden ja 
päivällisten yhteydessä käytä-
vistä tapaamisista. LM

soini osallistuu 
obaman 
rukousaamiaiselle

• sALLA. Lapin rajanylityspai-
koilta tulee tällä hetkellä tur-
vapaikanhakijoita Venäjältä 
Suomeen tasaista 15–20 hen-
gen päivätahtia. 

– Iltapäivällä rajan ylitti 
kaksi autoa, joissa oli yhteen-
sä 16 turvapaikanhakijaa, ker-
too Lännen Median toimittaja 
Katja Kärki, joka seurasi ti-
lannetta Sallan raja-asemalla 
tiistaina.

Venäjän puolelta Suomeen 
siirtyneet sanoivat olevansa 
lähtöisin Syyriasta, Afganis-
tanista, Algeriasta ja Kame-
runista. He olivat odottaneet 
rajan ylitystä hotellissa Venä-
jän puolella, algerialaismies jo 
kolmen kuukauden ajan. 

Tulijoiden mukaan Venäjän 
puolelta päästetään rajan yli 
vain kaksi henkilöautoa päi-
vässä. Kaiken kaikkiaan tänä 
vuonna on Sallasta ja Raja-Joo-
sepista tullut Suomen puolel-
le yli 400 turvapaikanhakijaa.

Tiistaina uutisoitiin, ettei 
Venäjä aio ottaa takaisin hen-
kilöitä, jotka ovat hakeneet 
turvapaikkaa Norjasta.

Ulkoministeri Sergei Lav-
rov perustelee Venäjän kiel-
teistä kantaa sillä, että kysei-
set henkilöt ovat rikkoneet la-
kia ilmoittaessaan väärän syyn 
oleskeluun Venäjällä.

Suomessa Maahanmuutto-
viraston tietoon ei ole tullut 
ongelmia kielteisten turva-
paikkapäätösten täytäntöön-
panossa ja turvapaikanhakijoi-
den palauttamisessa Venäjälle. 
Kielteisiä päätöksiä on tehty 
tähän mennessä noin 20. 

Sisäministeri Petteri Orpo 
(kok.) tapasi venäläisen virka-
veljensä Vladimir Kolokoltse-
vin tiistaina. Maahanmuuttoa 
käsitelleen tapaamisen annista 
tiedotetaan keskiviikkona. LM

Palauttaminen 
Venäjälle  
sujuu yhä


